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Zmluva  

o  zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

 
 

uzatvorená v zmysle ustanovení  Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi, ktorí sú podľa 

vlastného udania spôsobilí na právne úkony. 

 

 

Oprávnený z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Názov:   Obec Krajné 

Sídlo:   Krajné č. 52, PSČ: 916 16  

IČO:   00 311 715   

V zastúpení:  JUDr. Ján Konečník, starosta obce       

                                                                    

 ( ďalej len ako „oprávnený z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“ ) 

 

Povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Meno a Priezvisko: Jozef Parči, rodený Parči 

Dátum narodenia:  Rodné číslo:  

Trvalé bydlisko:  

Štátna príslušnosť:  

 

a manželka  

                 

Meno a Priezvisko: Anna Parčiová, rodená Danišová  

Dátum narodenia:  Rodné číslo:  

Trvalé bydlisko:  

Štátna príslušnosť:   

 

( ďalej len ako „povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“ / 

( „oprávnený a „povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“ ďalej spoločne ako 

„zmluvné strany“ ) 
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Článok 1. 

Predmet vlastníctva 
 

1.1 Povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú vlastníkmi nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade v Myjave, 

katastrálnom odbore nasledovne: 

LV č. 8445 - parcely registra „C“ - druh pozemku         - umiestnenie pozemku 

p. č. 3022/11 vo výmere     262 m2   zastavaná plocha a nádvorie  2 

Vlastníctvo:  

pod B1 Parči Jozef, r. Parči a Anna Parčiová, r. Danišová v podiele 1/1 k celku (BSM) 

 

1.2 Na pozemku parcele KN-C č. 3022/11 sa nachádza studňa, ktorá je v dlhodobom 

užívaní a údržbe Obce Krajné, pričom slúži ako jediný zdroj pitnej vody a zároveň 

jediný vodný zdroj v prípade požiaru, ktorý sa v danej lokalite nachádza.  

  

Článok  2. 

Dohoda o  zriadení  práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

„in personam“ 

 

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa touto zmluvou zriaďuje  právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu „in personam“ v prospech oprávneného z práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu – Obce Krajné, ktoré spočíva v práve vstupu, prechodu a prejazdu      

( jednostopovými aj dvojstopovými ) motorovými vozidlami cez pozemok parcelu    

KN-C č. 3022/11 a to za účelom užívania a údržby studne, ktorá sa na predmetnom 

pozemku nachádza.  

2.2 Pozemok parcela KN-C č. 3022/11 sa na základe dohody zmluvných strán  zaťažuje 

v celom rozsahu. 

2.3 Právo zodpovedajúce vecnému bremenu na pozemku parcele KN-C č. 3022/11 sa na 

základe dohody zmluvných strán zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú a zanikne 

dohodou zmluvných strán alebo rozhodnutím súdu.  

 

Článok 3. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 
 

3.1 Zmluvné strany zhodne podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že berú na vedomie, že 

zmenou vlastníka pozemku parcely KN-C č. 3022/11 budú práva a povinnosti 

vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu prechádzať na ich právnych 

nástupcov. 

3.2 Povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa podpisom tejto zmluvy 

zaväzujú v celom rozsahu rešpektovať právo zodpovedajúce vecnému bremenu 

špecifikované touto zmluvou - zaväzujú sa umožniť oprávnenému z práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu – Obci Krajné , tj  štatutárovi Obce Krajné, ním 

povereným osobám  a zamestnancom Obce Krajné vstup prechod a prejazd cez 
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pozemok parcelu KN-C č. 3022/11 za účelom užívania vyššie uvedenej studne ako aj 

vykonania jej  potrebnej údržby. 

3.2.1 Povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa taktiež  podpisom tejto 

zmluvy zaväzujú umožniť vstup prechod a prejazd cez pozemok parcelu                 

KN-C č. 3022/11 zložkám hasičského a záchranného zboru za účelom využitia 

vyššie uvedenej studne ako zdroja vody v prípade požiaru či inej prírodnej 

katastrofy. 

3.3  Náklady spojené s vypracovaním tejto zmluvy, príslušného návrhu na vklad ako aj  

správnymi poplatkami spojenými so zápisom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

do katastra nehnuteľností (66,-€) uhradia zmluvné strany podľa vzájomnej dohody. 

3.4 Povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zároveň podpisom tejto zmluvy 

zhodne splnomocňujú starostu Obce Krajné, ako zástupcu oprávneného z práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu aby podal na Okresný úrad Myjava, katastrálny 

odbor príslušný návrh na vklad práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu „in 

personam“ v prospech oprávneného z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. 

3.5 V prípade, ak z akýchkoľvek príčin bude vklad práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu do príslušného katastra nehnuteľností prerušený, zaväzujú sa zmluvné strany 

bezodkladne odstrániť nedostatky prípadne podanie doplniť podľa požiadaviek 

Okresného úradu Myjava, katastrálneho odboru. 

 

Článok 4. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a že 

právne účinky tejto zmluvy nastávajú až po nadobudnutí právoplatnosti  rozhodnutia o 

povolení vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré na základe ustanovení 

tejto zmluvy vydá  Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor.  

 

 

Článok 5. 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1 Znenie tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov 

s označením poradového čísla príslušného dodatku. Dodatky zmluvy musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami a budú pevne prišité k jednotlivým 

vyhotoveniam tejto zmluvy - stanú sa ich neoddeliteľnou súčasťou. 

5.2 Zmluvné strany si udeľujú vzájomne, ako aj osobe, ktorá túto zmluvu spísala, súhlas so 

spracovaním ich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  - o ochrane 

osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov a to na účely spísania tejto 

zmluvy, jej evidovania, jej predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú 

o nej, respektíve na jej základe rozhodovať alebo overovať údaje. Pri spisovaní tejto 

Zmluvy boli použité tieto osobné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť. 
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5.3 Zmluvné  strany  prehlasujú, že  zmluva  obsahuje  ich  skutočnú  vôľu, že bola uzavretá  

slobodne, vážne, určito,  bez omylu, nie v  tiesni a  za nápadne nevýhodných 

podmienok. Prehlasujú, že si zmluvu  pred  podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu túto  vlastnoručne podpísali.  

5.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) identických rovnopisoch, pričom po jej podpise 

oboma zmluvnými stranami sa dva (2) rovnopisy tejto zmluvy predkladajú okresnému 

úradu v Myjave, katastrálnemu odboru – pre potreby príslušného katastrálneho konania   

a každá zo zúčastnených zmluvných strán obdrží po jednom (2) rovnopise tejto zmluvy.  

5.5 Zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in personam“ v prospech Obce 

Krajné – špecifikované touto zmluvou bolo schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva Obce Krajné č. 10/2019 zo dňa 12. 3.2019. 

5.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia  ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krajnom, dňa 6.5.2022         ..................................................................... 

      Obec Krajné, v zastúpení: 

      - JUDr. Ján Konečník, starosta obce  
      oprávnený z práva zodpovedajúceho vecnému      

      bremenu 
 

 

 

 

 

 

 

V Krajnom, dňa 6.5.2022         ..................................................................... 

Jozef Parči, úradne osvedčený podpis 
povinný z práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu  

 

 

 

 

 

 

 

V Krajnom, dňa 6.5.2022         ..................................................................... 

Anna Parčiová, úradne osvedčený podpis 
povinná z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 


